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Dirulaguntza sartu ahal izateko ondorengo datuak bete
Kontu zenbakiaren 20 digitu (libreta nahiz kontu korrontea)



Etxea alokairuan izanez gero, datuak bete


Jabearen izen-abizenak



-------------------------------------------------------------------Helbidea
-------------------------------------------------------------------------------------

FAMILIA EDO BIZIKIDETZA UNITATEAREN DATUAK
Baimena ematen diot espresuki HERNANIKO UDALAri, sektore publikoko edozein entitatetatik beharrezkoak diren datuak
zuzenean jasotzeko, haiekin egiazta dezan TASEN DIRULAGUNTZAKeskatzeko baldintza guztiak betetzen direla.

Ogasunari dagokionez, honako ziurtagiriak aterako dituzte:

PFEZ: Zerga oinarria

PFEZ-: Aitorpenaren laburpena

Ondasun Higiezinak: Hiri etxebizitzen titularra

Ondasun Higiezinak: Gipuzkoatik kanpoko etxebizitza
Izen-abizenak

NAN

Sinadura

Data: >Hernani,

Eskatzailearen sinadura:

Izaera Pertsonaleko Datu Babesari buruzko Lege Oharra:
Hernaniko Udalak jakinarazten dizu, Datu Pertsonalak Babesteari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoa eta Datu Babesen Araudiak
betetze aldera, eman dizkiguzun datu pertsonalak erakunde honek dituen datu pertsonalen fitxategi automatizatuetan sartuko direla.
Fitxategi horien helburua da udal kudeaketak bere eskumenen alorrean dituen zereginak ahalbidetzea.
Zure eskubideez baliatu nahi baduzu –dagozkizun datuak ikusi, aldatu, ezeztatu eta kontra agertu-,hurrengo helbidera zuzendu; Hernaniko Udala;
Gudarien plaza 1, 20120 Hernani, Gipuzkoa. Gaian hau adierazi beharko da: Erref. Datuen babesa.
Informazio gehiago http://www.hernani.eus/eu/datubabestuak

Dirulaguntzaren inguruko oharrak
*Dirulaguntza jasotzeko baldintza da exentziogai den famili unitateko kide guztien artean jasotako diru sarrerak batera ez gainditzea
hileko:
Elkarbizitza
unitatearen
kide kopurua
Nºmiembros
unidad
convivencial

Hilean
Mensualidad
OROKORRA
100%

50%

Urtean
Anualidad
OROKORRA
100%

50%

Hilean
Mensualidad
PENTSIODUNA
100%

50%

Urtean
Anualidad
PENTSIODUNA
100%
50%

1
2

712,34
914,72

1.022,04
1.225,93

8.548,08
10.976,59

12.264,51 1
14.711,20 2

809,48
1.011,86

1.119,18
1.323,08

9.713,79
12.142,30

13.430,22
15.876,90

3

1.011,86

1.313,35

12.142,30

15.760,15 3

1.092,81

1.394,29

13.113,68

16.731,53

*Eskabidea Udaletxeko erregistroan aurkeztu beharko da irailaren 3tik urriaren 31arte (biak barne), agiri hauekin batera:
 Eskatzailearen Nazio Nortasun Agiriaren fotokopia.
 Etxebizitzan 2018ko urtarrilaren 1ean erroldatuta dauden pertsona guztiek jasotako 2018 urteko irabazien egiaztagiria.
1.

2018ko pertsona fisikoen errentaren gaineko zerga-aitorpenaren fotokopia eta aitorpenik egin beharrik ez badu, Errenta
aitorpena laburpena izeneko Foru Ogasunaren ziurtagiria (edo 2018ko informazio fiskala Foru Ogasunak emandakoa).
Agiria ekarriko da 2019ko abuztutik irailaren 20a arteko epean. Egin ezean, ezestuko da eskabidea

2.

Lan etekinak edukiz gero, eta errenta aitorpena egiteko obligazioa ez badago, enpresak emandako 10T edota nominak eta
INSSek lan bizitzari buruz emandako ziurtagiria. Errenta aitorpena laburpena izeneko Foru Ogasunaren ziurtagiria (edo
2018ko informazio fiskala Foru Ogasunak emandakoa) eta INSSek emandako ziurtagiria ekarriko dira 2019ko abuztutik
irailaren 20a arteko epean. . Egin ezean, ezestuko da eskabidea

3.

Edozein prestazio-soziala izanez gero, ezintasuna, diru-sarrerak bermatzeko errenta, alarguna izatea…. Ekarri behar da
2018ko prestazioaren inguruko INSSeko edota LANBIDEko ziurtagiria, eskabidea egiteko momentuan. Errenta aitorpena
laburpena izeneko Foru Ogasunaren ziurtagiria (edo 2018ko informazio fiskala Foru Ogasunak emandakoa) ere ekarriko da
2019ko abuztutik irailaren 20a arteko epean. . Egin ezean, ezestuko da eskabidea

4.

Lanen prestazioaren bat izanez gero, langabezi-txartelaren kopia eta, desenplegua kobratzen ari badira, INEMeko edota
LANBIDEko ziurtagiri bat; eta INSSek lan bizitzari buruz emandako ziurtagiria. Agiriak 2018ko urteari buruzkoak izan behar
dira, edota beharrezkoa bada 2019ko urtarrilan. Egin ezean, ezestuko da eskabidea



Eskaera egilea maizterra bada, alokairu-kontratuaren kopia edota maizterrak tasak ordaintzeko betebeharraren inguruko agiria.
Horiek eduki ezean, jabetasunak sinatutako idatzia non jasotzen den maizterrak ordaindu behar duela.



Gipuzkoako Foru Aldundiak egindako ondasun higiezienen gaineko ondasunen ziurtagiria eta Espainako Haziendak egindako
ondasun higiezinen gaineko ondasunen ziurtagiria.



Ikasten eta diru-laguntzaren gai den etxebizitzan bizi diren famili kideek beharrezko dute ikasle direna egiaztatzen duen agiria
ekartzea eta, 18 urtetik gorakoek, horrez gain, INEMeko egiaztagiri bat ere bai, langabezian daudela dioena, INSSek lan bizitzari
buruz emandako ziurtagiria. Agiriak 2018ko urteari buruzkoak izan behar dira.
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